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BYGGD FÖR 
FRIHET

Mobilt resande för alla – enkelt, säkert och avkopplande.  
Det är vad Hobby står för sedan mer än 50 år tillbaka.

Oavsett om det gäller beprövade storsäljare eller innovativa nyheter: Vi ger våra 
kunder förstklassig kvalitet och funktion, i kombination med trendsättande design 
“Made in Germany“. Det gör oss till det mest omtyckta husvagns- och husbilsmärket 
i Europa.

Vi har dessutom något som gör att vi skiljer oss från mängden ännu mer:  
Alla Hobby husbilar har redan fullutrustningen HobbyKomplett direkt från fabriken. 
För dig innebär det full komfort och en okomplicerad start på semestern.

Hobby. Built for Life.

ÄLSKA LIVET



4

HOBBY-REISEMOBILWERK

HOBBY-WOHNWAGENWERK

HOBBY-SERVICE-CENTER
54 MADE IN GERMANY

HOBBY-HUSVAGNSFABRIK

HOBBY-HUSBILSFABRIK

HOBBY-SERVICE-CENTER

KVALITET  
“MADE IN GERMANY“

Det här innebär “Made in Germany“ för Hobby: Byggd med högsta kvalitet och 
noggrannhet på vår anläggning i Fockbek i Schleswig-Holstein.

På vår fabrik i Fockbek sysselsätter vi över 1 100 medarbetare. I en av Europas 
största produktionsanläggningar för husvagns- och husbilsbyggnationer tillverkas 
här varje år fler än 15 000 fordon.

Både maskinpark och teknik är toppmodern och garanterar högsta prestanda 
och precision. Samtidigt lägger vi stor vikt vid hantverk och fingertoppskänsla när 
det gäller detaljer. Resultatet: fordon som är en pålitlig följeslagare på dina resor. 
Pålitliga, hållbara och tidlösa.

Hobby. Built for Life.



76

OPTIMA  
ONTOUR EDITION 10

Kategori: Van
Grundfordon: Citroën
Planlösningar: 3
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 4
Bredd: 2.160 mm
Längd: 6.779 - 6.999 mm
Enkelsängar: 1
Dubbelsängar: 1
Queensbäddar: 1

OPTIMA  
ONTOUR 20

Kategori: Halvintegrerad
Grundfordon: Citroën 
Planlösningar: 6
Personer: upp till 6
Sovplatser: upp till 7
Bredd: 2.330 mm 
Längd: 6.999 - 7.426 mm
Planlösningar för familjer: 2
Barnsängar: 1 
Enkelsängar: 2
Takbäddar: 2
Dubbelsängar: 3

OPTIMA  
ONTOUR ALKOV 34

Kategori: Alkov
Grundfordon: Citroën 
Planlösningar: 3
Personer: upp till 6
Sovplatser: upp till 7
Bredd: 2.330 mm 
Längd: 6.236 - 7.188 mm
Planlösningar för familjer: 3 
Barnsängar: 1 
Dubbelsängar: 2

OPTIMA  
DE LUXE 42

Kategori: Halvintegrerad
Grundfordon: Fiat 
Planlösningar: 5
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 5
Bredd: 2.330 mm 
Längd: 7.143 - 7.520 mm
Planlösningar för familjer: 1
Enkelsängar: 4
Takbäddar: 1
Dubbelsängar: 1

VANTANA  
DE LUXE 94

Kategori: Plåtis 
Grundfordon: Fiat 
Planlösningar: 2
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 4
Bredd: 2.050 mm 
Längd: 5.998 - 6.363 mm

VANTANA  
ONTOUR EDITION 86

Kategori: Plåtis 
Grundfordon: Citroën 
Planlösningar: 2
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 4
Bredd: 2.050 mm 
Längd: 5.998 - 6.363 mm

INNEHÅLL
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KOMPLETTPAKET 52
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SMART HOME  118
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V65 GE 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · T: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · T: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · T: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · T: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · T: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.650 kg

K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 / 2.669 mm · T: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 / 2.669 mm · T: 3.500 kg

OPTIMA  
ONTOUR EDITION

OPTIMA  
ONTOUR

OPTIMA  
DE LUXE

VANTANA ONTOUR 
EDITION/DE LUXE

98

PLÅTISHUSBILAR

MODELLÖVERSIKT

OPTIMA 
ONTOUR ALKOV

A Alkov

K Plåtis

T Halvintegrerad

V Van

E Enkelsängar

L Längd

B Bredd

H Höjd

T Max totalvikt

F Tvärbädd

FL Franskbädd

G Garage

H Nedfällbar taksäng

K Barnsängar

M Mittsittgrupp

Q Queensbädd

T Kompaktbadrum

EXEMPEL
L-SITTGRUPPER

L-Sittgrupp, anpassad eller 
rak (beroende på modell)

UTFÖRANDE TEKNISKA DATATECKENFÖRKLARING

Sovplatser / sovplatser (extra)

Sittgrupp

Kök

Badrum

Förvaring

Ett stort antal 360°-visningar 

av våra modeller finns på:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/SV

VIRTUELL RUNDTUR
4 Antal sittplatser (inkl. förarplats)

2 +2 Antal sovplatser / sovplatser (extra)
2 /2 Sovplatser / sovplatser (extra) (Vantana)
133 Kylskåp (L)

Garage

Nedsänkt bakparti

L-sittgrupp, spetsig (tillv.)

L-sittgrupp, rak (tillv.)
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OPTIMA  
ONTOUR EDITION

Kategori: Van
Grundfordon: Citroën
Planlösningar: 3
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 4
Bredd: 2.160 mm
Längd: 6.779 - 6.999 mm
Enkelsängar: 1
Dubbelsängar: 1
Queensbäddar: 1
Klädselkombination: Taiga
Inredning: Cocobolo / Piquet Grey

Den kompakta OPTIMA ONTOUR EDITION passar perfekt för spontana 

stadsresor och längre äventyrsresor.

Tack vare de kompakta måtten (bredd 2,16 m) tar du dig lätt fram på smala 

och krokiga vägar. Editionmodellerna är generöst utrustade och finns med tre 

planlösningsvarianter. Dubbelbädd, queensbädd eller enkelbäddar.

OPTIMA ONTOUR EDITION
DEN MÅNGSIDIGA

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GF

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GF

V65 GF V65 GE
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR EDITION

BYGGD FÖR ALLA 
ÖNSKEMÅL. OCH  
FÖR FULL KOMFORT.

FULLUTRUSTNINGEN 
HOBBYKOMPLETT
 
Komfort som standard: Allt som du behöver för en trevlig 
semester finns nämligen redan ombord på vår Ontour 
Edition. Så att du är klar för start direkt, redan från början.

Upptäck de många extratillbehören i fullutrustningen 
HobbyKomplett från och med sidan 52.



1716

V65 GQ

V65 GQV65 GQ
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR EDITION



V65 GE 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · T: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · T: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.897 mm · T: 3.500 kg

1918
V65 GE V65 GF

PLANLÖSNINGAR 
OPTIMA ONTOUR  
EDITION

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR EDITION

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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OPTIMA ONTOUR
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR

Kategori: Halvintegrerad
Grundfordon: Citroën 
Planlösningar: 6
Personer: upp till 6
Sovplatser: upp till 7
Bredd: 2.330 mm 
Längd: 6.999 - 7.426 mm
Planlösningar för familjer: 2
Barnsängar: 1 
Enkelsängar: 2
Takbäddar: 2
Dubbelsängar: 3
Klädselkombination: Arras
Inredning: Cocobolo / Piquet Grey

Den perfekta instegsmodellen: OPTIMA ONTOUR plockar poäng med praktisk 

utrustning och ett mycket fördelaktigt förhållande mellan pris och prestanda.

Sex olika planlösningar gör att det finns en perfekt semesterpartner för alla 

önskemål. Den rena och moderna designen gör att OPTIMA ONTOUR drar 

blickarna till sig, både inuti och utanpå.

OPTIMA ONTOUR
INSTEGSMODELLEN
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T65 GE

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR
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T65 GE

T65 GET65 GE
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR

BYGGD FÖR ALLT  
SOM MÅSTE MED.
OCH ALLT SOM  
FÅR FÖLJA MED.

GOTT OM PLANLÖSNINGAR

För par, familjer eller bästa vänner: Tack vare innovativa 
planlösningar anpassar sig din Hobby till dina 
personliga önskemål. Alltid med ombord: generöst  
med förvaringsutrymme.

Mer om de många lösningarna med 
förvaringsutrymmen och hyllor från och med sidan 56.
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T65 HKM

T65 HKM T65 HKM
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR
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T65 FL

T65 FLT65 FL
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR



3130
T70 E

T70 E

T70 E
HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR



T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

3332
T65 FL

T65 GE

T70 F

PLANLÖSNINGAR 
OPTIMA ONTOUR

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv



3534 HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR ALKOV

Kategori: Alkov
Grundfordon: Citroën 
Planlösningar: 3
Personer: upp till 6
Sovplatser: upp till 7
Bredd: 2.330 mm 
Längd: 6.236 - 7.188 mm
Planlösningar för familjer: 3 
Barnsängar: 1 
Dubbelsängar: 2
Klädselkombination: Arras
Inredning: Cocobolo / Piquet GreyOPTIMA 

ONTOUR ALKOV

Hobby OPTIMA ONTOUR ALKOV har allt man kan önska sig. Gott om plats, 

stora förvaringsutrymmen samt modern och funktionell inredning. Dagtid 

fungerar alkoven som extra förvaringsutrymme och nattetid som luftig 

himmelssäng.

Precis som alla Hobbys husbilar så är även Hobby OPTIMA ONTOUR ALKOV 

fullproppad med utrustning tack vare HOBBY-KOMPLETTPAKETET som 

standard! 

OPTIMA ONTOUR ALKOV 
ETT UNDER AV UTRYMME



36 37
A60 GF

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR ALKOV



3938
A65 KM A65 KM

A65 KM

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR ALKOV

BYGGD FÖR 
SJUSOVARE.
OCH SENA KVÄLLAR.

TRIVSAM OCH PRAKTISK

För sjusovare och morgonpigga: Alkov och bodel kan 
skiljas av från varandra i en handvändning. På så sätt 
kan den ene fortsätta slumra, medan den andre njuter 
av sin första kopp kaffe.

Upptäck alla sovmöjligheter från och med sidan 64.



A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · T: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · T: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · T: 3.500 kg

4140
A60 GF A65 KM

A65 KM

PLANLÖSNINGAR
OPTIMA 
ONTOUR ALKOV

HUSBILAR│OPTIMA ONTOUR ALKOV

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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OPTIMA DE LUXE
HUSBILAR│OPTIMA DE LUXE

Kategori: Halvintegrerad
Grundfordon: Fiat 
Planlösningar: 5
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 5
Bredd: 2.330 mm 
Längd: 7.143 - 7.520 mm
Planlösningar för familjer: 1
Enkelsängar: 4
Takbäddar: 1
Dubbelsängar: 1
Klädselkombination: Kos
Inredning: Solid svart / valnöt

Toppserien OPTIMA DE LUXE imponerar med raka, rena linjer i sin 

möbelkonstruktion och perfekt matchade färger. Skandinavisk design  

kombinerad med nordiskt “hygge” gör din hobby till den bästa platsen på jorden.

Fem planlösningar med upp till fem sovplatser erbjuder komfort även för kräsna.  

Välj mellan fransk bädd, enkelbäddar eller takbädd. Ingår alltid: högkvalitativ 

utrustning som inte lämnar något övrigt att önska, rakt igenom.

OPTIMA DE LUXE 
DEN TRIVSAMMA
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T65 GE

HUSBILAR│OPTIMA DE LUXE
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T65 GE

T70 GE

T65 GE
HUSBILAR│OPTIMA DE LUXE

BYGGD FÖR 
HOBBYKOCKAR. OCH 
MATKONSTNÄRER.

LAGA MAT SMART

Kompakt sidokök eller praktisk L-form: köksdelen 
utnyttjas smart ända in i minsta vrå. Måltiden kan 
man duka upp perfekt, direkt bakom – i den stora 
sittgruppen.

Upptäck vår bekväma köksutrustning på sidan 60.
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T70 GE

T70 GET70 GE
HUSBILAR│OPTIMA DE LUXE



T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · T: 3.650 kg

5150
T70 GE

HUSBILAR│OPTIMA DE LUXE

PLANLÖSNINGAR 
OPTIMA DE LUXE

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv



5352 HOBBY-KOMPLETTPAKET

I din nya Hobby möts du av komfort som standard. På följande sidor kommer du 
upptäcka de många olika utrustningsdetaljerna som helt enkelt gör semestern i en 
Hobby ännu bättre.

Utrustningen i HOBBY-KOMPLETTPAKETET varierar beroende på modell - på 
följande sidor ser du exempel på vad som ingår. Exakt information gällande 
utrustningsdetaljerna i respektive modell finns i den aktuella prislistan. 

HOBBYKOMPLETT:  
ETT PRIS – INKLUSIVE ALLT

Radioförberedelse med högtalare

Klimatanläggning i förarhytten

Öppningsbart takfönster i förarhytten

Förar- och passagerarsätet 
kan vridas och höjdjusteras

Förar- och passagerarsäte 
med armstöd, ”kaptensstol”

Förar- och passagerarkrockkudde

Inbyggd radioantenn i taket

Mörkläggningssystem 
i förarhytten

Ytterbackspeglar, elektrisk  
inställning och uppvärmning

Stötfångare fram lackerad 
i samma färg som bilen

Farthållare

Generator 200 A

Utdragbar 
gasollåda

Garagedörr 
på förarsidan

Isolerad och uppvärmd spillvattentank

Insektsnät för ingångsdörr

3 x takluckor DOMETIC SEITZ

Instegssteg, 
elektriskt utfällbart

HOBBY
KOMPLETT
FULLUTRUSTNING
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BODEL
GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET BODEL

FÖRAR- OCH PASSAGERARSÄTE MED ARMSTÖD (KAPTENSSTOL)
Under långresor ger de ergonomiska, inställbara sätena gott stöd för ryggen. 

Armstöd på båda sidor och stabila dynor ser till att du reser avslappnat. Framme på 

resmålet kan sätena sekundsnabbt vridas 180°. På så vis förvandlas förarhytten till 

en inbjudande sittgrupp. 

UPPFÄLLBAR BÄDD I ALKOVEN
Alkovbädden kan enkelt fällas upp och hålls på plats av rejäla gastryckfjädrar. På så 

sätt får man extra takhöjd i förarhytten dagtid.

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM FÖR VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I 
FÖRARHYTT
Mörkläggningssystemet för förarhytten fästs enkelt med magnetclips. Det skyddar 

mot oönskad insyn, solens strålar och har dessutom värmeisolerande egenskaper.

SVÄNGBAR BORDSFÖRLÄNGNING
Gäster ombord? Med ett enkelt handgrepp kan bordet förlängas – och sen skjutas 

undan igen efter måltiden för att frigöra utrymme.

MÅNGA UTTAG
Ombord finns många lättåtkomliga 

uttag. (Dubbelt USB-laddningsport 

finns som tillval)

LÄSSPOTLIGHT I SITTGRUPP
Den exklusiva och energisnåla 

läslampan ger gott om ljus. Lampan 

kan riktas precis dit där man behöver 

ljus, för att exempelvis läsa en bok eller 

studera kartan inför morgondagens 

resa.
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FÖRVARING
ALLT ÄR MED

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET FÖRVARINGSUTRYMME

ÖVERSIKT ÖVER  
FÖRVARINGSUTRYMMEN
STORT FÖRVARINGSUTRYMME UNDER BÄDDARNA
De stora förvaringsutrymmena har gott om plats för bagage och kan lastas bekvämt. Invändigt ser en 

kraftig uppfällningsmekanism till att öppningsvinkeln är stor för optimal åtkomst. 

ISOLERADE GARAGE
Mycket plats, frostsäkra och lättåtkomliga: De stora garagen är uppvärmbara och isolerade runtom. De 

har plats för cyklar, SUP-brädor och annan utrustning. Den stora öppningsvinkeln gör att man lätt och 

snabbt lastar i och ur för hand. Tack vare dörren som är standard på förarsidan är det smidigt komma åt 

garaget från båda sidor. Praktiska extratillbehör: den integrerade belysningen och 12 V/230 V-uttagen i 

förvaringsutrymmet.

STABIL UPPFÄLLNINGSMEKANISM
Sängramen med ribbotten och madrass hålls uppfälld tryggt och säkert med hjälp av rejäla mekanismer 

och gastryckfjädrar. Du kan alltså enkelt lasta förvaringsutrymmet under bädden.



5958

RYMLIG GARDEROB
Perfekt organiserat. Den rymliga garderoben har plats för 

både långa och korta plagg på galge, så väl som ihopvikta. 

FÖRVARINGSHYLLA I FÖRARHYTTEN
Den praktiska förvaringshyllan gör det enkelt att direkt komma åt allt som förare 

och passagerare snabbt behöver ha nära till hands. 

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET FÖRVARINGSUTRYMME

HYLLOR VID BÄDDARNAS HUVUDÄNDAR
Panelen vid bäddarnas huvudändar skapar en behaglig 

atmosfär. Här finns en lättåtkomlig vägghylla. Hyllan är 

perfekt för böcker, läsglasögon och annat du vill ha nära till 

hands.

LÄTTÅTKOMLIGA ÖVERSKÅP
Stabila fotsteg gör det lätt att komma åt linneskåpen längs med taket 

över sängarna.

GARDEROB VID ENTRÉN
Jackor, halsdukar och mössor hittar sin fasta plats direkt intill 

ingångsdörren. Med hjälp av instegshandtaget tar man sig tryggt och 

bekvämt in i husbilen.

FÖRVARINGSSKÅP UNDER FRANSK BÄDD
Förvaringsskåpet under den franska bädden har plats för skor, 

ihopvikta klädesplagg och andra föremål som du vill kunna 

komma åt snabbt och smidigt.

LASTA ENKELT
De delade madrasserna i långbäddarna gör det lätt som en plätt att 

komma åt bäddarnas förvaringsutrymmen – fäll bara upp den bakre 

änden och lasta in packningen i de rymliga facken.

OPTIMAL VÄRMEFÖRDELNING
Den genomtänkta möbelkonstruktionen ger optimal värmefördelning i alla klimat.

BELYSNING I KLÄDSKÅP
Översikt direkt: LED-belysning i alla klädskåp så att du snabbt 

ser vad som finns.
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KÖK
MODERN KÖKSPLANERING MED MYCKET FÖRVARINGSUTRYMME

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET KÖK

RYMLIGT AES-KYLSKÅP MED FRYSFACK
Kylskåpet med absorptionsteknik och automatiskt energival (AES) har en praktisk dubbelhängd 

dörr, som kan öppnas åt båda håll. Tack vare en volym på 133 liter och höjdjusterbara fack som 

ger flexibilitet är det inga problem att förvara livsmedelsförpackningar i olika storlekar. Under 

kylskåpet finns ett extra förvaringsutrymme för burkar och konserver.

OPTIMAL KÖKSPLANERING
Laga mat lika smidigt som hemma: med den 91 cm höga arbetsbänken, modern armatur och diskho av rostfritt 

stål med lock är det lika bekvämt som i ett fullstort kök. Tack vare generösa arbetsytor finns inga hinder för mer 

utrymmeskrävande matlagning.
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PRAKTISKT FÖRVARINGSSKÅP I KÖKET
Det stora köksskåpet har gott om plats för porslin, 

glas och livsmedel.

PRAKTISK BESTICKLÅDA
Besticklådor med genomtänkt indelning håller bestick och köksredskap 

på plats även under färd.

FUNKTIONELL KÖKSVÄGG
Den helintegrerade köksrollon med 

mörkläggningsgardin och insektsnät ger ett 

harmoniskt och enhetligt intryck. Alla kök har 

dessutom två praktiska uttag. 

MYCKET FÖRVARINGSUTRYMME
Det lättåtkomliga köksskåpet ger ytterligare 

förvaringsutrymme.

KÖKSLÅDOR I KOMFORTSTORLEK
De stora lådorna med fullt utdrag och push-lock ger både översikt och är 

lättåtkomliga. Tack vare softstängning stängs lådorna mjukt och tyst.

SPIS MED TÄNDAUTOMATIK
På den rostfria spisen kan man laga upp till tre rätter samtidigt – och 

tack vare den smarta lösningen även med stora kastruller. Tändsäkringen 

ger extra säkerhet. Locket fungerar som extra arbetsyta.

EN EXTRA UPPFÄLLBAR BÄNKSKIVA
Det kompakta köket är ett gott exempel på hur 

intelligent man använt utrymmet. Den uppfällbara 

förlängningen till arbetsytan ger det där lilla extra. 

PRAKTISK ARBETSBÄNK
Den moderna bardisken skiljer stilfullt bodelen 

från köket och fungerar samtidigt som praktisk 

avställningsyta.Bardisken skiljer stilfullt bodelen 

från köket och fungerar samtidigt som praktisk 

avställningsyta för allt som man vill ha nära till 

hands.

DISKHO I ROSTFRITT STÅL
Diskhon är robust och lätt att rengöra. Med locket 

av säkerhetsglas skapar man enkelt extra arbetsyta 

i många modeller.

KÖKSUTTAG
Kaffebryggare, brödrost, med mera: Tack 

vare uttag i köket kan man använda eldrivna 

köksapparater i köksdelen där de hör hemma.

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET KÖK

PERFEKT UPPLYST KÖK
Ljust, precis som man vill ha det i köket – den 

smakfullt integrerade ljuslisten imponerar med sin 

starka och energisnåla LED-belysning. Dessutom 

ger LED-spotlights mycket god grundbelysning i 

köket.

DESIGNSPIS ”GAS-ON-GLASS”
Praktisk skönhet: Med tre lågor har gasspisen plats för upp till tre 

kastruller eller stekpannor samtidigt. Underdelen av glas ser elegant 

ut och rengörs enkelt med ett enda svep med trasan. Den elektriska 

tändningsfunktionen och lättillgängliga vred gör spisen enkel att 

använda.

KRYDDHYLLA 
Hängskåpen i köket har praktiska kryddhyllor. 

På så vis finns salt, peppar och örtkryddor alltid 

nära till hands.Hängskåpen i köket har praktiska 

kryddhyllor.
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SOVRUM
KOMFORT FÖR EN GOD NATTS SÖMN

OPTIMAL VENTILATION 
Friskluftstillförseln i sovdelen 

säkras av Dometic-takluckan med 

mörkläggningsgardin och insektsnät som är 

standardutrustning.

LJUSKNAPP I SOVDELEN
I sovdelen finns en central ljusknapp. Tack 

vare den haptiska designen är den lätt att 

använda även i mörkret.

ELDRIVEN TAKBÄDD
Takbädden kan justeras steglöst med eldrift och fixeras på önskad 

höjd. Ingångsdörren är åtkomlig även när takbädden är nedsänkt.

INDIVIDUELL SOVKOMFORT
Som gjord för dig: Tillsammans med 

ribbotten från GOODSIDE® anpassar sig 

den högkvalitativa kallskumsmadrassen 

optimalt efter kroppskonturen. Systemet 

levereras med glasfiberribbor i tre olika 

hårdhetsgrader. Dessa är kompatibla med 

varandra för att kunna anpassas efter din 

personliga smak.

VÄRMEREGLERING
Den digitala manöverpanelen CP PLUS 

från TRUMA med timerfunktion, individuell 

nattsänkning och en temperatursensor är 

lättåtkomligt placerad i ingångsområdet. 

Många funktioner kan även styras bekvämt 

från din smartphone eller surfplatta via 

Bluetooth-funktionen (som är standard)  

med hjälp av HobbyConnect-appen.

MYCKET HUVUDUTRYMME
Sovdelen imponerar med generöst 

huvudutrymme ovanför liggytorna.  

Alltså kan man också sitta upp bekvämt.

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET SOVA

BÄDDBREDDNING
Enkelbäddarna kan snabbt förvandlas till en 

stor liggyta med extradynan. Stegen gör det 

enkelt att komma upp i sängen.
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BADRUM
ALLT FÖR PERSONVÅRD

PRAKTISK VRIDBAR TOALETT FRÅN THETFORD
Den vridbara kassettoaletten gör att utrymmet utnyttjas optimalt. Toaletten har effektivt och tyst 

snålspolningssystem. En smart indikator talar om när det är dags att tömma tanken.

LED-BELYSNING
LED-lampor ger behagligt ljus i badrummet. Rummet känns 

stort och inbjudande.

GENERÖSA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
Mycket plats för schampo, krämer, hårborstar och annat:  

I skåpet under handfatet och i spegelskåpen finns gott om 

plats för alla hygienprodukter. På så vis förvaras allt alltid 

både överskådligt nära till hands även på resan.

UTDRAGBAR TVÄTTLINA
Med ett enkelt handgrepp får du snabbt en 

praktisk hjälpreda för blöta kläder eller handdukar.

OPTIMAL VENTILATION
Alla badrum har den högkvalitativa takluckan  

Mini-Heki från DOMETIC SEITZ.

FUNKTIONELL DUSCHPELARE
Alla badrum har en exklusiv design-

duschpelare. Schampo och duschtvål 

står stadigt och nära till hands i 

förvaringsfacken.

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET BADRUM
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SKYDDANDE TAK OCH GOLV AV GRP
Taken och golven i våra husbilar har  

GRP-beläggning och skyddar ditt mobila  

hem mot påverkan utifrån.

PERFEKT RUSTAD FÖR SEMESTERN

SMART TEKNIK
HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET SMART TEKNIK

ELEGANT MARKIS
Utöka bodelen mot utsidan: Markiserna från 

THULE OMNISTOR är perfekt anpassade till 

fordonslängden och gör bodelen större.

BAKLJUS MED DYNAMISK BLINKERS
De moderna bakljusen med flytande blinkers ger 

husbilen en sportig karaktär.

LUFTVÄRMESYSTEM TRUMA COMBI 6 MED 
VARMVATTENBEREDARE
Värmesystemet ser till att temperaturen är 

behaglig och att det finns varmvatten i kök och 

badrum. När önskad temperatur väl är inställd hålls 

den på samma nivå. Värmen fördelas jämnt i hela 

fordonet med hjälp av öppningar för varmluft från 

värmesystemet.

GOLV MED XPS-ISOLERING
Undergolvet består av väderbeständig XPS-

isolering tillsammans med en GRP-beläggning på 

undergolvet och ger utmärkta isoleringsvärden.

ISOLERAD OCH UPPVÄRMD 
SPILLVATTENTANK
Spillvattentanken är monterad under golvet i en 

brottsäker och uppvärmd isolerbox i alla Hobbys 

husbilar. Avtappningsreglaget för spillvattnet sitter 

vid spillvattentankens uppvärmda område.

HÖGKVALITATIVA BODELSFÖNSTER
De tonade ytterrutorna med dubbelt glas är extra 

motståndskraftiga mot deformationer på grund 

av kyla och värme. De dämpar ljud och skyddar 

permanent mot fukt. Säkerhetslås håller klåfingriga 

typer på utsidan.

Varmluftsledning

XPS-
isoleringGRP

Färsk- och gråvattenledningar
är frostskyddade

Varmluft

Gråvattentank

brottsäker, 
stöttålig isolerbox

Varmluft
Manöverdel för 

avstängningsventil

Tömningsrör
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CENTRAL GASFÖRDELARE I 
KÖKET
Gasolkranar sitter lättåtkomlig i köket.

LÄTTÅTKOMLIG 
FROSTSKYDDSVENTIL
Den strömlösa 

säkerhetsavtappningsventilen  

tömmer varmvattenberedaren vid låga 

temperaturer. Utloppet kan därför inte 

frysa igen och vattenförsörjningen 

säkras.

LÄTTMETALLFÄLGAR
Flera modeller stoltserar redan med snygga 

lättmetallfälgar. Ett perfekt komplement till den 

moderna exteriören! (Modellexempel)

SÄKRINGSLÅDA UNDER PASSAGERARSÄTET
Den lättillgängliga elektronikcentralen under 

passagerarsätet gör det enkelt att byta säkring. 

Med den röda batterihuvudbrytaren kan man 

när som helst bryta 12 V-strömmen. Det skyddar 

batteriet om husbilen inte används under en 

längre tid – exempelvis vintertid.

PRAKTISK UTDRAGSLÅDA FÖR 
GASOLFLASKOR
I den rymliga förvaringslådan får två gasolflaskor 

givetvis plats. Utdragsdelen gör det garanterat lätt 

att byta flaskor.

MER PLATS GENOM SÄNKT BAKPARTI
Sänkningen av bakpartiet med lågramschassit ger 

garaget maximal volym. Golvet är frostskyddat 

med XPS-isolering. Garageluckorna har 

gastrycksfjädrar som ser till att luckorna hålls 

öppna.

SÄKERHETSLÅS
Det massiva låset skyddar 

ditt mobila hem.

GOLVMATTOR I FÖRARHYTTEN
Den lättskötta mattan till förarhytten håller 

rent i husbilen. Mattan är mycket hållbar, har 

hälförstärkning och Hobby-logo, och är anpassad 

exakt till husbilen.

UTFÄLLBAR INSTEGSTRAPPA OCH STABILA 
SIDOKJOLAR 
Den utfällbara, eldrivna instegstrappan underlättar 

när man går in och ut. Kjollisten är av aluminium 

och står därför emot stötar och slag extra bra.

STABILA SÄKERHETSLÅS
De smäckra låsen till 

förvaringsutrymmena ger 

extra säkerhet.

ÖPPNINGSBART TAKFÖNSTER I 
FÖRARHYTTEN
Det öppningsbara, tonade takfönstret i dubbelt 

glas släpper in mycket dagsljus och extra 

friskluft. Soliga dagar skyddar en praktisk 

mörkläggningsgardin och insektsnät mot för  

hög värme och insekter i husbilen.

ISOLERADE TAKLUCKOR
Alla modeller har minst tre takluckor från 

DOMETIC SEITZ som standard. De ger 

bästa möjliga isolering, optimal ventilation 

och en behaglig atmosfär. Alla takluckor har 

mörkläggningsgardiner och insektsnät.

EXTRABRED INGÅNGSDÖRR MED FÖNSTER, DUBBEL 
LÅSNING, FÖRVARINGSFACK OCH AVFALLSKORG
Dörren är utrustad med kraftiga gångjärn. Välj om fönstret 

med integrerad plissé ska ge utsikt eller skydda mot insyn. 

I förvaringsfacken finns plats för småsaker. Den praktiska 

avfallskorgen med integrerad sopborste och skyffel i set 

hjälper dig att hålla rent och snyggt.

INSEKTSNÄT FÖR INGÅNGSDÖRREN 
Det integrerade insektsnätet i ingångsdörrens karm släpper in 

ljus och luft och håller insekter på avstånd.

HÖGKVALITATIVT MÖRKLÄGGNINGS- OCH 
INSEKTSSKYDDSSYSTEM
Alla sidofönster har ett kombikassettsystem som skyddar mot sol och 

insekter. (ej badrumsfönster)

LÄTTÅTKOMLIG 
FÄRSKVATTENTANK
Färskvattentanken är monterad 

frostskyddad och säkert i sätet. På så 

vis är det lätt att komma åt tappkranen 

och att rengöra tanken.

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET SMART TEKNIK

STABILA 
SURRNINGSSKENOR
Justerbara surrningsöglor 

för spännband håller lasten 

tryggt på plats.
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CITROËN-CHASSIT 
Komfort man trivs med på resan: Farthållare, klimatanläggning och ratt och växelspaksknopp i 

läderutförande ger välbehaglig komfort under resan i din CITROËN. Praktisk dryckeshållare, USB-uttag, en 

hållare för surfplatta och elektriska fönsterhissar sätter extra guldkant på förarhytten.

NAVIGATIONSSYSTEM MED DAB+, DATABAS MED STÄLLPLATSER OCH BACKKAMERA
Praktisk multitalang: AV-tunern är radio, navigationssystem och display för backkameran i en enda enhet. 

Via Bluetooth kan du ansluta din smartphone – för trådlösa telefonsamtal eller åtkomst till dina spellistor. 

Med Android Auto och AppleCarPlay ansluter du med en knapptryckning.

CENTRAL MANÖVERPANEL 
Belysning, färskvattennivå, batteristatus och mer: Manöverpanelen i ingångsområdet ger dig full kontroll 

över många funktioner. Ännu enklare är det att styra funktionerna via smartphone eller surfplatta med 

HobbyConnect-appen. Den smarta appstyrningen är standard i alla fordon.

HÖGTALARE FÖR SITTGRUPP
Två separata högtalare för sittgruppen sprider 

ljudet även utanför förarhytten. På så sätt kan du 

njuta av ett bra sound i hela husbilen.

FÖRBEREDELSE FÖR SAT-SYSTEM 
Alla kablar för senare komplettering med 

SAT-system finns redan dragna. Det sparar in 

extrakostnader. Du kan dock även beställa din 

Hobby med färdigmonterat SAT-system redan från 

fabriken.

DET NYA FIAT-CHASSIT
Säker under färd: Assistanssystemet FIAT Safety sörjer för säkerheten på väg – med 

nödbromsningssystem, avåkningsvarnare, regnsensor, vägmärkesassistent och avbländningsautomatik. 

Farthållare, klimatanläggning och ratt samt växelspaksknopp i läder gör resan bekväm. Praktiska 

dryckeshållare, USB-uttag, en hållare för surfplatta och eldrivna fönsterhissar finns naturligtvis också 

ombord.

TV-ANSLUTNING 
Alla fordon har 12 V-/230 V-uttag och 

antennuttag i närheten av TV-fästet.  

Anslutningen görs i en handvändning.

FÖRBEREDELSE FÖR SOLPANEL 
Tack vare den förmonterade kabeln är allt klart för att installera en solcellsanläggning. Det sparar både tid 

och pengar. Din återförsäljare ger dig gärna råd om de möjligheter som finns.

LADDNINGSBOOSTER
En 25 A-laddningsbooster ser till att 

bodelsbatteriet laddas optimalt och snabbt.  

På detta sätt laddas bodelsbatteriet upp igen 

under körning.

HUSBILAR│HOBBY-KOMPLETTPAKET SMART TEKNIK
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HOBBYCONNECT
HUSBILAR│SMART HOME

MULTIMEDIAVATTENFÖRSÖRJNING 
OCH AVLOPP

GOLVVÄRME POSITIONBELYSNINGKLIMATANLÄGGNINGVÄRME BATTERISTATUS

HOBBYCONNECT  
STYRNING FÖR INTERN TEKNIK VIA MANÖVERPANEL OCH BLUETOOTH MED APP
Med HOBBYCONNECT har du åtkomst till alla de viktigaste elektroniska enheterna och funktionerna i och i närheten runt omkring ditt 

mobila hem. Manövrering sker via manöverpanelen i fordonet och via Bluetooth i kombination med den moderna HobbyConnect-appen. 

Styr den interna tekniken enkelt från din smartphone eller surfplatta. Spara till exempel ljusinställningar, kontrollera batteristatusen eller 

tanknivåerna, starta klimatanläggningen eller värmesystemet – enkelt och bekvämt med hjälp av lättbegripliga symboler på din mobila 

enhet.

HÖJDPUNKTER
•  HOBBYCONNECT ingår som standard i alla modeller

•  Bluetooth-styrningen ingår som standard i HOBBYCONNECT

•  HobbyConnect-appen är gratis för alla Hobby-kunder och finns  

hos Google Play Butik och App Store

HOBBYCONNECT+ 
FJÄRRSTYRNING FÖR INTERN TEKNIK VIA MOBILNÄTET MED APP
Vill du även fjärrstarta klimatanläggningen eller värmesystemet? Hobby gör det möjligt. Med HOBBYCONNECT+ har du åtkomst till många 

elektroniska enheter i ditt fordon via mobilnätet var du än är. Med den moderna appen HobbyConnect styr du enkelt funktioner i ditt 

fordon via smartphone eller surfplatta oavsett var du befinner dig. 

HÖJDPUNKTER
•  Fjärrstyrning överallt i hela världen via HOBBYCONNECT+ och 

mobilnätet. (HOBBYConnect +, är tillval)

•  Få full kontroll med smarta meddelanden såsom fordonets position, 

temperatur och vattennivå

•  HobbyConnect-appen är gratis för alla Hobby-kunder och finns  

hos Google Play Butik och App Store

HOBBY 
CONNECT 

STANDARD  
I ALLA  

MODELLER

EN SMART ANSLUTNING TILL DITT FORDON



7776

TILLVAL
EFTER DINA ÖNSKEMÅL

INBJUDANDE L-SITTGRUPP
L-sittgruppen med svängbart pelarbord gör husbilen ännu mer  

inbjudande och ger ytterligare en sittplats i bodelen.  

(Ej tillgänglig för alla Optima-modeller).

ISOLERANDE DRAPERI 
De isolerande draperierna ser till att förarhytten hålls varm även vid låga 

temperaturer. Den stängningsbara öppningen gör att man enkelt kan styra 

multimediasystemet.

HELTÄCKNINGSMATTA I BODELEN
Den uttagbara och lättskötta tjocka heltäckningsmattan 

gör det ännu mer ombonat. Mattan är perfekt anpassad 

till varje planlösning.

BODEL

HUSBILAR│TILLVAL

OMBYGGNAD AV SITTGRUPPEN TILL BÄDD
Sittgruppen kan konverteras till en extra sovplats med ett praktiskt 

ombyggnadsset.

EXTRA BÄDD I FÖRARHYTTEN
Med extradynor och utjämningskilar får man en mysig säng för små campare 

i förarhytten.

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM REMIS, FÖR 
VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I FÖRARHYTT
Det beprövade REMIS-plissésystemet för förarhytten 

kan enkelt och snabbt skjutas åt sidan och skyddar mot 

oönskad insyn och solens strålar.
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   HOBBYCONNECT ready

SMART TEKNIK

RAMFÖNSTER
De högkvalitativa, tonade ramfönstren i dubbelt 

glas smälter in fint i ytterväggen – allt verkar 

gjutet i ett stycke.

 CYKELHÅLLARE
Cykelhållaren har plats för upp till fyra cyklar och kan belastas med upp till 60 kg.

STARKA STÖDBEN BAK
Stödbenen bak är tillverkade av fiberförstärkt plast 

och aluminium. De ser till att bilen står säkert så 

att man kan sova gott.

DRAGKROK
Fast eller avtagbar: En dragkrok är ett måste för 

att kunna dra en båt- eller MC-trailer.

TAKKLIMATANLÄGGNING MED VÄRMEFUNKTION
Takklimatanläggningen DOMETIC Freshjet har fyra reglerbara 

luftströmmar. Den bekväma lättviktsanläggningen arbetar 

ekonomiskt och behagligt tyst.

LED-TV 22"
Efter en intensiv semesterdag kan man slappna av framför den 22" stora LED-platteven.  

I kombination med SAT-systemet och det utdragbara fästet för platt-TV kan den mysiga  

TV-kvällen starta.

HUSBILAR│TILLVAL

VÄRMESYSTEM TRUMA COMBI 6 E
Det effektstarka luftvärmesystemet Truma Combi 6 E kan inte 

bara drivas med gasol, utan också med el från 230 V-nätet. 

Eldrift minskar gasolförbrukningen, speciellt på vintern.

AUTOMATISKT SAT-SYSTEM
Till det helautomatiska SAT-systemet TELECO 

hör en 65 cm stor parabolantenn med gott 

upptagningsområde. Tack vare systemets låga höjd 

på 19 cm ger det utmärkt aerodynamik. Systemet 

styrs mycket enkelt via TV:n. Inställningen mot 

önskad satellit sker automatiskt.

SMART-TRAILER-SYSTEM VIA APPEN 
E-TRAILER
Systemet E-Trailer ger dig information om 

fordonsnivellering och gasolnivå direkt i din 

smartphone eller surfplatta. Fler funktioner kan 

mycket enkelt läggas till. Din återförsäljare ger dig 

gärna råd om de möjligheter som finns.
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KÖKSFLÄKT
Fläktkåpan från DOMETIC kompletterar köksutrustningen och håller 

matoset i schack.

DUBBEL USB-LADDNINGSPORT
Smartphones och surfplattor laddar man bekvämt med USB-uttaget i 

sovdelen och vid sittgruppen.

AUTOMATISK VÄXELLÅDA
Den 9-växlade automatväxellådan med momentomvandlare för FIAT-fordon 

tar dig bekvämt och utan avbrott i kraftöverföringen till målet. Husbilens 

köregenskaper kan personanpassas tack vare de tre körlägena Eco, Normal 

eller Power.

FIAT-CHASSIPAKET
Exklusivt för Fiat: Välj upp till tre attraktiva paket för en ännu bättre körupplevelse. Fiat-paketet “Anti-imma Plus” ger klar sikt. 

Med Fiat-paketet ”Easy Driving” får du extra körkomfort och säkerhet. Paketet “Plus” Hobby innehåller extratillbehör som elektrisk 

parkeringsbroms, helt digital instrumentbräda, den praktiska funktionen Keyless Entry & Go, och mycket mer.

HUSBILAR│TILLVAL

TRUMA DUOCONTROL
Truma DuoControl gastrycksregulator inkl. gasolfilter kopplas 

automatiskt om till den andra gasolflaskan när driftflaskan är tom. 

Den integrerade krocksensorn bryter automatiskt gasolförsörjningen 

vid en olycka.

EXTRA BODELSBATTERI 
Ett andra bodelsbatteri för längre oberoende av det fasta elnätet.  

En praktisk bekvämlighet, särskilt på längre resor.

TRÅDLÖST LARMSYSTEM MED GASVARNARE
“Trådlöst larmsystem med gasvarnare” varnar med ett kraftfullt ljud 

för narkosgaser, propan och butan. Larmsystemet säkrar dörrarna på 

bas- och påbyggnadsfordonet.

STOR TAKLUCKA
Ännu mer dagsljus med bästa möjliga isolering: Den stora takluckan 

Midi Heki från DOMETIC SEITTZ finns som tillval för bo- och 

sovdelen till alla modeller.
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HYTTLACKERING OCH DEKOR I SVART 
Tillval för i Optima De Luxe.

FIAT DESIGNPAKET I SVART
Elegant och sportigt blir det med designpaketet i svart inkl. dekorlist och fälgar i glänsande svart,  

LED-strålkastare och dimstrålkastare med kurvljus. 

PRAKTISK UTOMHUSDUSCH
Utomhusduschen ger svalka varma dagar och är också perfekt för att 

snabbt och bekvämt rengöra campingutrustning.

UTVÄNDIGT GASOLUTTAG
Tack vare den bekväma utvändiga anslutningen för 

gasdriven utrustning kan du bekvämt laga mat ute 

i det fria.

UTVÄNDIGT UTTAG MED 12 V/230 V,  
INKL. SAT-/TV-ANSLUTNING
Med 230 V-uttaget kan man sitta utanför husbilen 

i vackert väder och se på teve eller använda sin 

elgrill.

GASOLUGN
Baka bröd eller kanske hemmagjord pizza till middag – när som helst, 

tack vare inbyggnadsugnen.

VATTEN / GASOL / EL DESIGNVARIANTER

HUSBILAR│TILLVAL

KLÄDSELKOMBINATION KOS
Extrautrustning i Optima Ontour Edition, Optima Ontour och Optima Ontour Alkov.

KLÄDSELKOMBINATION
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VANTANA  
ONTOUR EDITION

PLÅTIS│VANTANA ONTOUR EDITION

Kategori: Plåtis 
Grundfordon: Citroën 
Planlösningar: 2
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 4
Bredd: 2.050 mm 
Längd: 5.998 - 6.363 mm
Klädselkombination: Arras
Inredning: Cocobolo / Piquet Grey

Hobby VANTANA ONTOUR EDITION är som gjord för dig. 

Vår instegsmodell har allt som man behöver för en bekväm resa. Köket står redo 

för en mobil mästerkock med smart köksdel, diskho av rostfritt stål, gasspis med 

två lågor och ett 90-liters kompressorkylskåp. Komfortabla kallskumsmadrasser 

utlovar god nattvila. Den speciella B6-isoleringen över hela ytan tillsammans 

med XPS-skum ger en extremt välisolerad bodel. Med navigationssystem och 

TV-antenn Yachting är du även väl rustad redan från start när det  

gäller multimediateknik.

VANTANA ONTOUR EDITION 
FULLUTRUSTAD
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K65 ET

PLÅTIS│VANTANA ONTOUR EDITION
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K60 FTK65 ET

PLÅTIS│VANTANA ONTOUR EDITION

BYGGD FÖR FRIHET. 
UTAN KOMPROMISSER.

HOBBYKOMPLETT

Högsta komfort är standard hos oss. Tack vare 
fullutrustningen HobbyKomplett är VANTANA ONTOUR 
EDITION utrustad med många praktiska extratillbehör 
redan från fabriken – helt utan merkostnad.

Exakt vad som ingår hos oss kan du upptäcka från och 
med sidan 102.



K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 mm · T: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.764 mm · T: 3.500 kg

9392

K65 ET

K65 ETK65 ET

PLANLÖSNINGAR  
VANTANA ONTOUR EDITION

PLÅTIS│VANTANA ONTOUR EDITION

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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VANTANA DE LUXE
PLÅTIS│VANTANA DE LUXE

Kategori: Plåtis 
Grundfordon: Fiat 
Planlösningar: 2
Personer: upp till 4
Sovplatser: upp till 4
Bredd: 2.050 mm 
Längd: 5.998 - 6.363 mm
Klädselkombination: Välj mellan Patch eller Arras
Inredning: Välj mellan Olmo Pavarotti / Magnolia eller Platino / Vit

VANTANA DE LUXE
ALLROUND-VANEN

Hobby VANTANA DE LUXE har förutom den bekväma fullutrustningen 

HobbyKomplett en 140-hk-motor, 16-tums lättmetallfälgar och det extrabreda 

panorama-takfönstret HOBBY TOP.

Till dess rika inre hör ett 90-liters kompressorkylskåp med dubbelhängd 

dörr som kan öppnas åt båda håll och trivsam omgivningsbelysning som 

standard. Vad gäller utvändig design kan du välja mellan klassiskt vitt och olika 

speciallackeringar. Även stötfångaren är lackerad i den färg man valt. Denna 

toppserie kommer dessutom att erbjudas med två olika möbeldekorer under  

den kommande säsongen.



96 97PLÅTIS│VANTANA DE LUXE
K60 FT, KLÄDSELKOMBINATION: PATCH, INREDNING: OLMO PAVAROTTI / MAGNOLIA
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K65 ET

PLÅTIS│VANTANA DE LUXE

BYGGD FÖR LJUSA 
STUNDER. OCH DE 
BÄSTA UTSIKTERNA.

PANORAMAUTSIKT INGÅR

Det öppningsbara panorama-takfönstret HOBBY TOP 
ger en unik rumskänsla och får dagsljuset att flöda in i 
bodelen.

Läs mer om bodelsteknik från och med sidan 114.

K65 ET, KLÄDSELKOMBINATION: ARRAS, INREDNING: PLATINO / VIT



K60 FT 4 2 /2 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · T: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.669 mm · T: 3.500 kg

101100

K60 FT

K60 FTK65 ET

PLANLÖSNINGAR 
VANTANA DE LUXE

PLÅTIS│VANTANA DE LUXE

Upplev våra modeller 
bekvämt hemifrån:

360.hobby-caravan.de/sv
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Klimatanläggning förarhytt, 
manuell inkl pollenfilter

Förar- och passagerarsätet 
kan vridas och höjdjusteras

Förar- och passagerarsäte 
med armstöd, ”kaptensstol”

Förar- och passagerarkrockkudde

Mörkläggningssystem för vindruta 
samt sidorutor i förarhytt

Elstyrda och uppvärmda 
ytterbackspeglar

ESP inkl. ASR, 
Hillholder och 

TRACTION+

Insektsnät för skjutdörr

Öppningsbart fönster med gångjärn 
med insynsskyddat glas i badrummet

Kombikassetter med mörkläggningsgardin 
och insektsnät för alla fönster

GRP-innergolv med XPS-isolering

Svängbar bordsförlängning

Taklucka DOMETIC SEITZ 
med mörkläggningsgardin och 
insektsnät i bo- och sovdelen

I din nya Hobby möts du av högsta komfort som standard. På följande sidor 
kommer du upptäcka de många olika utrustningsdetaljerna som helt enkelt gör 
semestern i en Hobby kompaktbil ännu bättre.

Utrustningen i HOBBY-KOMPLETTPAKETET varierar beroende på modell - på 
följande sidor ser du exempel på vad som ingår. Exakt information gällande 
utrustningsdetaljerna i respektive modell finns i den aktuella prislistan.

HOBBYKOMPLETT:  
ETT PRIS – INKLUSIVE ALLT

HOBBY
KOMPLETT
FULLUTRUSTNING



105104 PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET BODEL

LÄSSPOTLIGHT I SITTGRUPP
Den exklusiva och energisnåla läslampan ger gott 

om ljus. Lampan kan riktas precis dit där man 

behöver ljus, för att exempelvis läsa en bok eller 

studera kartan inför morgondagens resa.

BEKVÄM SITTGRUPP
Under långa drömresor ger de ergonomiska, inställbara förarsätena gott stöd för ryggen. Armstöd på båda 

sidor och stabila dynor ser till att du reser avslappnat. Väl framme vid resmålet kan sätena enkelt vridas 

180 grader. På så vis förvandlas förarhytten till en inbjudande sittgrupp för upp till fyra personer. Den 

stora bordsytan kan enkelt förlängas med ytterligare en svängbar bordsskiva och ger gott om benutrymme.

BODEL
GENOMTÄNKT IN I MINSTA DETALJ

 SKJUTDÖRR MED FÖNSTER OCH 
FÖRVARINGSFACK
Fri utsikt och generöst ljusinsläpp: Det 

stora fönstret, en mörkläggningsgardin och 

förvaringsfacken är harmoniskt integrerade i 

skjutdörren.

GOLVMATTOR I FÖRARHYTTEN
Den lättskötta mattan till förarhytten håller rent i husbilen. Mattan är mycket hållbar, har hälförstärkning 

och Hobby-logo, och är anpassad exakt till husbilen.

HÖGKVALITATIVT MÖRKLÄGGNINGS- OCH INSEKTSSKYDDSSYSTEM
Alla sidofönster har ett kombikassettsystem som skyddar mot sol och insekter. (ej badrumsfönster)
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 SMART LÖSNING I BAKDELEN
Det variabla lastutrymmet bak har gott om plats för 

semester- och friluftsprylar. Utrustning för skärmflygning? 

Mountainbike? Inga problem: Tack vare de praktiska 

surningsöglorna sitter allt säkert på plats.

 VENTILERADE ÖVERSKÅP MED GODA FÖRVARINGSUTRYMMEN
God översikt: Hängskåpens luckor öppnas högt uppåt. Det ger snabbt överblick över vad som finns inuti. 

Robusta gångjärn håller luckorna säkert på plats. Under färd säkras lasten med hjälp av ett stabilt lås. 

LED-lister på väggskåpen ger ett exklusivt intryck. Ventilationsspalter i hängskåpen i kombination med 

bodelsisoleringen låter luften cirkulera och ser till att temperaturen hålls stabil. Hängskåpen löper hela 

vägen in i förarhytten, över B-stolpen.

LÄTTILLGÄNGLIGT KLÄDSKÅP
Klädskåpet under arbetsbänken ger 

plats för skor, ihopvikta kläder och 

andra föremål. Det du förvarar i  

skåpet har du alltid inom räckhåll.

ROBUSTA FÄSTEN
Stabila surrningsöglor för 

spännband håller lasten 

tryggt på plats.

 FÖRVARINGSFACK I 
GOLVET
Här lämnas inget utrymme 

outnyttjat. Förvaringsfacket 

i golvplattformen ser till att 

allt har sin fasta plats.

FÖRVARINGSFACK I BAKDELEN
Full koll på allt. Förvaringsfacken 

i husbilens bakdel ser till att du 

snabbt och enkelt kommer åt det 

du behöver och erbjuder säker 

förvaring för småsaker och praktisk 

campingutrustning.

FLEXIBEL RIBBOTTEN
Om sängen fälls åt sidan har Vantana plats även för mer 

utrymmeskrävande sportutrustning. Spännband håller allt 

tryggt och säkert på plats under körning.

PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET FÖRVARINGSUTRYMME

FÖRVARING
ALLT ÄR MED
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 LED-BELYSNING OCH UTTAG I KÖKET
En lång LED-ljuslist över spisen och diskhon lyser 

upp arbetsytan optimalt. En annan praktisk detalj 

är 230 V-uttaget i köket.

 GENERÖS ARBETSYTA
Det kompakta köket är ett bra exempel på hur intelligent man använt utrymmet i 

Vantana, och har gott om plats för den som vill laga till något riktigt välsmakande.

STORT 90-LITERS KYLSKÅP
Extra bekvämt – det stora kylskåpet kan öppnas från båda håll tack vare 

den dubbelhängda dörren. Om man sitter utanför husbilen behöver man 

inte längre gå in i den för att hämta något ur kylskåpet.

 PRAKTISK SPIS/DISKHO KOMBINATION MED MER ARBETSYTA
Gasspisen och diskbänken är av robust rostfritt stål och sitter ihop utan skarvar. 

Torka rent snabbt och bekvämt i ett enda drag. Det generösa avståndet mellan 

de två lågorna underlättar matlagning även med stora kokkärl. Gaslågorna tänds 

elektriskt. Vid behov skapar man enkelt extra arbetsyta med det tvådelade locket  

av säkerhetsglas.

PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET KÖK

KÖK
MODERN KÖKSPLANERING MED MYCKET FÖRVARINGSUTRYMME

KÖKSLÅDOR I KOMFORTSTORLEK
De stora lådorna med fullt utdrag och push-lock 

ger både översikt och är lättåtkomliga. Tack vare 

softstängning stängs lådorna mjukt och tyst.



111110 PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET SOVA

SOVRUM
KOMFORT FÖR EN GOD NATTS SÖMN

GENERÖST TILLTAGEN DUBBELBÄDD
Gott om plats även på tvären: dubbelbädden ger ordentligt med utrymme för god nattsömn.

BEKVÄM ENKELSÄNG
Generöst utrymme för avkopplade nätter: på den breda liggytan sover man bekvämt i längsriktningen.

INDIVIDUELL SOVKOMFORT
Som gjord för dig: Tillsammans med ribbotten 

från GOODSIDE® anpassar sig den högkvalitativa 

kallskumsmadrassen optimalt efter kroppskonturen.  

Systemet levereras med glasfiberribbor i tre olika 

hårdhetsgrader. Dessa är kompatibla med varandra  

för att kunna anpassas efter din personliga smak.

LJUSKNAPP I SOVDELEN
I sovdelen finns en central ljusknapp. 

Tack vare den haptiska designen är den 

lätt att använda även i mörkret.
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GENERÖSA FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
Både snyggt och praktiskt på samma gång – i spegelskåpen har man alltid sina hygienprodukter lätt åtkomliga.

KOMPAKTBADRUM
Kompaktbadrummet är minst sagt utrymmeseffektivt. Toaletten 

är vridbar så att det finns gott om plats för att duscha. Det 

öppningsbara fönstret ger badrummet naturligt ljus och god 

ventilation. Fönstrets frostade glasruta skyddar mot insyn. 

Duschdraperiet har en egen plats bakom panelen när det inte 

används.

UTDRAGBAR HANDDUSCH
Kombiarmaturen fungerar som både handfatsblandare och 

duschhandtag. Slangen förvaras platsbesparande inuti kranen. 

PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET BADRUM

BADRUM
ALLT FÖR PERSONVÅRD

PRAKTISK VRIDBAR TOALETT FRÅN THETFORD
Den vridbara kassettoaletten gör att utrymmet utnyttjas optimalt. 

Toaletten har effektivt och tyst snålspolningssystem. En smart 

indikator talar om när det är dags att tömma tanken.
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PANORAMA-TAKFÖNSTER HOBBY TOP
Det extrabreda panorama-takfönstret ger en himmelsk utsikt och en ljus och 

luftig atmosfär. Det är öppningsbart, har dubbelt glas och toning. Soliga dagar 

skyddar ett praktiskt mörkläggnings- och insektsskyddssystem mot för hög 

värme och insekter i husbilen.

 HÖGEFFEKTIV 
VÄRMEISOLERING
Bodelen på Vantana är isolerad med 

högeffektiv B6-isolering och XPS-

skum. Detta ger inte bara karossen 

stadga och ser till att resan blir lugn 

och angenäm. Det håller dessutom 

temperaturen stabil och ser till att 

klimatet i bodelen är behagligt.

SMART TEKNIK
PERFEKT RUSTAD FÖR SEMESTERN

PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET SMART TEKNIK

 LÄTTÅTKOMLIGA MUNSTYCKEN 
FÖR GRÅVATTEN
Den lättillgängliga färskvattentanken 

är rustad även för låga temperaturer. 

Den är monterad säkert baktill i 

husbilen.

HÖGKVALITATIVA 
BODELSFÖNSTER
De tonade ytterrutorna med dubbelt 

glas är extra motståndskraftiga mot 

deformationer på grund av kyla och 

värme. De dämpar ljud och skyddar 

permanent mot fukt. Säkerhetslås 

håller klåfingriga typer på utsidan.

TAKLUCKOR DOMETIC SEITZ
Släpp in luft och ljus, håll insekter ute: Takluckorna 

DOMETIC SEITZ i bo- och sovdelen ger dagsljus 

och frisk luft. På kvällen när det är dags att sova 

drar man bara ut mörkläggningsgardinen.

VATTENAVRINNING ÖVER 
SKJUTDÖRR
Den integrerade regnlisten leder 

effektivt undan regnvatten.  

LED-instegsbelysningen ger  

god sikt när man går in och ut.

ELEGANT MARKIS
Utöka bodelen mot utsidan: Markiserna från THULE OMNISTOR är perfekt 

anpassade till fordonslängden och gör bodelen större.

 INSEKTSNÄT FÖR SKJUTDÖRREN
Öppna dörren, dra för insektsskyddet: Frisk luft 

kommer in utan att friden störs.
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ELDRIVEN INSTEGSTRAPPA
Den eldrivna instegstrappan körs ut automatiskt. 

På så vis tar du dig bekvämt inifrån och ut – och 

tvärtom.

DET NYA FIAT-CHASSIT
Säker under färd: Assistanssystemet FIAT Safety sörjer för säkerheten på väg – med 

nödbromsningssystem, avåkningsvarnare, regnsensor, vägmärkesassistent och avbländningsautomatik. 

Farthållare, klimatanläggning och ratt samt växelspaksknopp i läder gör resan bekväm. Praktiska 

dryckeshållare, USB-uttag, en hållare för surfplatta och eldrivna fönsterhissar finns naturligtvis också 

ombord.

PLÅTIS│HOBBY-KOMPLETTPAKET SMART TEKNIK

CITROËN-CHASSIT 
Komfort man trivs med på resan: Farthållare, klimatanläggning och ratt och växelspaksknopp i 

läderutförande ger välbehaglig komfort under resan i din CITROËN. Praktisk dryckeshållare, USB-uttag,  

en hållare för surfplatta och elektriska fönsterhissar sätter extra guldkant på förarhytten.

FÖRBEREDELSE FÖR SOLPANEL 
Tack vare den förmonterade kabeln är allt klart 

för att installera en solcellsanläggning. Det sparar 

både tid och pengar. Din återförsäljare ger dig 

gärna råd om de möjligheter som finns.

NAVIGATIONSSYSTEM MED DAB+, DATABAS 
MED STÄLLPLATSER OCH BACKKAMERA
Praktisk multitalang: AV-tunern är radio, 

navigationssystem och display för backkameran 

i en enda enhet. Via Bluetooth kan du ansluta 

din smartphone – för trådlösa telefonsamtal eller 

åtkomst till dina spellistor. Med Android Auto och 

AppleCarPlay ansluter du med en knapptryckning.

TV-ANSLUTNING 
Alla fordon har 12 V-/230 V-uttag och 

antennuttag i närheten av TV-fästet. Anslutningen 

görs i en handvändning.

LED-TV 22" (TILLVAL)
Efter en intensiv semesterdag kan man slappna  

av framför den 22" stora LED-TV´n. Tillsammans 

med SAT-systemet (TILLVAL) och det utdragbara 

TV-fästet finns inga hinder för en mysig TV-kväll.

FÖRBEREDELSE FÖR SAT-SYSTEM 
Alla kablar för senare komplettering med 

SAT-system finns redan dragna. Det sparar in 

extrakostnader. Du kan dock även beställa din 

Hobby med färdigmonterat SAT-system redan från 

fabriken.

CENTRAL MANÖVERPANEL 
Belysning, färskvattennivå, batteristatus och mer: 

Manöverpanelen i ingångsområdet ger dig full 

kontroll över många funktioner. Ännu enklare är 

det att styra funktionerna via smartphone eller 

surfplatta med HobbyConnect-appen. Den smarta 

appstyrningen är standard i alla fordon.

LÄTTMETALLFÄLGAR
Flera modeller stoltserar redan med snygga 

lättmetallfälgar. Ett perfekt komplement till den 

moderna exteriören! (Modellexempel)

LUFTVÄRMESYSTEM TRUMA COMBI 4 MED 
VARMVATTENBEREDARE
Värmesystemet ser till att temperaturen är 

behaglig och att det finns varmvatten i kök och 

badrum. När önskad temperatur väl är inställd hålls 

den på samma nivå. Värmen fördelas jämnt i hela 

fordonet med hjälp av öppningar för varmluft från 

värmesystemet.

LADDNINGSBOOSTER
En 25 A-laddningsbooster ser till att 

bodelsbatteriet laddas optimalt och snabbt.  

På detta sätt laddas bodelsbatteriet upp igen 

under körning.

MÖRKLÄGGNINGSSYSTEM REMIS, FÖR 
VINDRUTA SAMT SIDORUTOR I FÖRARHYTT
Det beprövade REMIS-plissésystemet för 

förarhytten kan enkelt och snabbt skjutas åt sidan 

och skyddar mot oönskad insyn och solens strålar.

PRAKTISK UTDRAGSLÅDA FÖR 
GASOLFLASKOR
I den rymliga förvaringslådan får två gasolflaskor 

givetvis plats. Utdragsdelen gör det garanterat lätt 

att byta flaskor.
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HOBBYCONNECT
PLÅTIS│SMART HOME

MULTIMEDIAVATTENFÖRSÖRJNING 
OCH AVLOPP

GOLVVÄRME POSITIONBELYSNINGKLIMATANLÄGGNINGVÄRME BATTERISTATUS

HOBBYCONNECT  
STYRNING FÖR INTERN TEKNIK VIA MANÖVERPANEL OCH BLUETOOTH MED APP
Med HOBBYCONNECT har du åtkomst till alla de viktigaste elektroniska enheterna och funktionerna i och i närheten runt omkring ditt 

mobila hem. Manövrering sker via manöverpanelen i fordonet och via Bluetooth i kombination med den moderna HobbyConnect-appen. 

Styr den interna tekniken enkelt från din smartphone eller surfplatta. Spara till exempel ljusinställningar, kontrollera batteristatusen eller 

tanknivåerna, starta klimatanläggningen eller värmesystemet – enkelt och bekvämt med hjälp av lättbegripliga symboler på din mobila 

enhet.

HÖJDPUNKTER
•  HOBBYCONNECT ingår som standard i alla modeller

•  Bluetooth-styrningen ingår som standard i HOBBYCONNECT

•  HobbyConnect-appen är gratis för alla Hobby-kunder och finns  

hos Google Play Butik och App Store

HOBBYCONNECT+ 
FJÄRRSTYRNING FÖR INTERN TEKNIK VIA MOBILNÄTET MED APP
Vill du även fjärrstarta klimatanläggningen eller värmesystemet? Hobby gör det möjligt. Med HOBBYCONNECT+ har du åtkomst till många 

elektroniska enheter i ditt fordon via mobilnätet var du än är. Med den moderna appen HobbyConnect styr du enkelt funktioner i ditt 

fordon via smartphone eller surfplatta oavsett var du befinner dig. 

HÖJDPUNKTER
•  Fjärrstyrning överallt i hela världen via HOBBYCONNECT+ och 

mobilnätet. (HOBBYConnect +, är tillval)

•  Få full kontroll med smarta meddelanden såsom fordonets position, 

temperatur och vattennivå

•  HobbyConnect-appen är gratis för alla Hobby-kunder och finns  

hos Google Play Butik och App Store
EN SMART ANSLUTNING TILL DITT FORDON

HOBBY 
CONNECT 

STANDARD  
I ALLA  

MODELLER
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EFTER DINA ÖNSKEMÅL

TILLVAL

BODEL

PLÅTIS│TILLVAL

SOVPLATS I SITTGRUPPEN
Med ombyggnadssetet för sittgruppen får man en sovplats för barn i en handvändning.

EXTRA BÄDD I FÖRARHYTTEN
Med extradynor och utjämningskilar får man en mysig säng för små campare i förarhytten.

DUBBEL USB-LADDNINGSPORT
Smartphones och surfplattor laddar 

man bekvämt med USB-uttaget i 

sovdelen och vid sittgruppen.

HELTÄCKNINGSMATTA I BODELEN
Den uttagbara och lättskötta tjocka 

heltäckningsmattan gör det ännu mer ombonat. 

Mattan är perfekt anpassad till varje planlösning.
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 FÖRBEREDELSE FÖR 
TAKKLIMATANLÄGGNING
Förberedd: För att en takklimatanläggning ska 

kunna monteras har nödvändiga elinstallationer 

redan gjorts. (Takklimatanläggningen kan inte 

levereras från fabrik)

UTVÄNDIGT UTTAG 230 V,  
INKL. SAT-/TV-ANSLUTNING
Med 230 V-uttaget kan man sitta utanför sin 

VANTANA i vackert väder och se på TV eller 

använda sin elgrill.

ISOLERANDE DRAPERI 
De isolerande draperierna ser till att förarhytten 

hålls varm även vid låga temperaturer. Den 

stängningsbara öppningen gör att man enkelt  

kan styra multimediasystemet.

DRAGKROK
Fast eller avtagbar: En dragkrok är ett måste för 

att kunna dra en båt- eller MC-trailer.

SMART TEKNIK

PLÅTIS│TILLVAL

CYKELHÅLLARE THULE FÖR TVÅ CYKLAR
THULE-hållaren är perfekt för att transportera två cyklar. Monteringen sker utan verktyg. Luckan bak kan 

fortfarande öppnas även när det står cyklar på hållaren. (Finns som tillval till ET-planlösningar)

KLÄDSELKOMBINATION KOS
Tillval för alla modeller.

KLÄDSELKOMBINATION

RAMFÖNSTER
De högkvalitativa, tonade ramfönstren i dubbelt 

glas smälter in fint i ytterväggen – allt verkar 

gjutet i ett stycke.

VÄRMESYSTEM TRUMA COMBI 6 E
Det effektstarka luftvärmesystemet Truma 

Combi 6 E kan inte bara drivas med gasol, utan 

också med el från 230 V-nätet. Eldrift minskar 

gasolförbrukningen, speciellt på vintern.

SMART-TRAILER-SYSTEM VIA APPEN 
E-TRAILER
Systemet E-Trailer ger dig information om 

fordonsnivellering och gasolnivå direkt i din 

smartphone eller surfplatta. Fler funktioner kan 

mycket enkelt läggas till. Din återförsäljare ger dig 

gärna råd om de möjligheter som finns.
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LACKERING SILVERMETALLIC
Ontour Edition, De Luxe

LACKERING SVARTMETALLIC
Ontour Edition, De Luxe

LACKERING EXPEDITIONSGRÅ
De Luxe

LACKERING LANZAROTEGRÅ
De Luxe

Välj mellan ytterligare fyra eleganta designvarianter i din favoritfärg. (tillgänglighet beroende på modellserie)

DESIGNVARIANTER

PLÅTIS│TILLVAL

AUTOMATISK VÄXELLÅDA
Den 9-växlade automatväxellådan med 

momentomvandlare för FIAT-fordon tar dig 

bekvämt och utan avbrott i kraftöverföringen 

till målet. Husbilens köregenskaper kan 

personanpassas tack vare de tre körlägena Eco, 

Normal eller Power.

EXTRA BODELSBATTERI 
Ett andra bodelsbatteri för längre oberoende av 

det fasta elnätet. En praktisk bekvämlighet, särskilt 

på längre resor.

FIAT-CHASSIPAKET
Exklusivt för Fiat: Välj upp till tre attraktiva paket för en ännu bättre körupplevelse. Fiat-paketet  

“Anti-imma Plus” ger klar sikt. Med Fiat-paketet ”Easy Driving” får du extra körkomfort och säkerhet. 

Paketet “Plus” Hobby innehåller extratillbehör som elektrisk parkeringsbroms, helt digital instrumentbräda, 

den praktiska funktionen Keyless Entry & Go, och mycket mer.

TRUMA DUOCONTROL
Truma DuoControl gastrycksregulator inkl. 

gasolfilter kopplas automatiskt om till den 

andra gasolflaskan när driftflaskan är tom. Den 

integrerade krocksensorn bryter automatiskt 

gasolförsörjningen vid en olycka.

TRÅDLÖST LARMSYSTEM MED 
GASVARNARE
“Trådlöst larmsystem med gasvarnare” varnar med 

ett kraftfullt ljud för narkosgaser, propan och 

butan. Larmsystemet säkrar dörrarna på bas- och 

påbyggnadsfordonet.

FIAT DESIGNPAKET I SVART
Elegant och sportigt blir det med designpaketet i svart inkl. dekorlist och fälgar i glänsande svart, LED-strålkastare och dimstrålkastare med kurvljus.
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RESSUGEN? VI 
HJÄLPER DIG!

Ser du redan nu en Hobby framför dig? Gör den till DIN Hobby.  

Med 360°-visningen kommer du ännu närmare ditt drömfordon.  

Våra resetips och resevideor ökar din reslust.

Mer inspiration finns på 360.hobby-caravan.de/sv

Startklar och alltid i goda händer!
Med din nya Hobby är du hemma var du än är. Europas största 

återförsäljarnätverk finns där för dig med råd, hjälp och snabb  

service på alla dina resor.

Låt resan börja!
Få råd på plats. Med bara några få klick hittar du din närmaste personliga 

Hobby-återförsäljare.

Vi ser fram emot att snart få hälsa dig hjärtligt välkommen till vår stora 

Hobby-familj.
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Modeller som avbildats i denna broschyren kan vara 
utrustade med tillval. Vi reserverar oss för struktur- 
och färgavvikelser på grund av svårigheter att återge 
avbildade föremål i tryck. Det samma gäller för tekniska 
ändringar på fordonet, i den mån den sammanlagda 
produktkvalitén förblir likvärdig eller blir bättre och 
användningsändamålet inte hämmas.

Vissa tillval är inte möjliga i alla modeller. Samtliga tillval 
finns att se i den separata prislistan. Reservation för 
tryckfel, ändringar i konstruktion och utseende på  
de modeller som presenterats i denna skrift.  
Fler bilder finns på www.hobby-caravaning.de

ALLTID NÄRA DIG

Med cirka 500 återförsäljare och servicepartners är vi  
alltid redo att ge dig personlig service. Även på semestern  
– tack vare ett av de största återförsäljarnätverken i Europa.


